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GILLES Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co KG

• Засновано у 1992 році

• 65 працівників

• Частка експорту > 50%

• Лінійка продукції від 12,5 до 2500 кВт

• Виконавчі директори Гельмут Гьоллгубер та Вольфганг Кремер

• Більш ніж  22 000 котлів на деревній щепі та пелетах, які працюють у 

всьому світі





GILLES ТОРГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Австрія 

Німеччина 

Франція 

Великобританія 

Іспанія

Ірландія

Італія 

Норвегія 

Швейцарія 

Нідерланди 

Чехія

Словенія 

Польща

Румунія 

Словаччина 

Ліхтенштейн 

Швеція

Естонія 

Фінляндія 

Люксембург 

Бельгія Японія



Технологія котлів на біомасі потужністю від 12,5 до 2500 кВт для різних 

видів біопалива 

HPK-RA 12.5 – 160 

Деревна щепа і пелети

HPK-VR 80 – 110 

Деревна щепа

HPKI-L 199/205/225  

Деревна щепа і пелети
ORC 10, 20, 40,100 та

180 kWe

HPKI-R 800 – 2,500 

Деревна щепа і 

пелети

HPKI-K 180 - 550

HPKI-R 180 - 550

Деревна щепа і 

пелети



Діапазон стандартних котлів

HPK – RA 12.5 - 160



HPK – VR 80 - 110



HPKI-L 199 - 225



Діапазон котлів промислового призначення

HPKI – K 180 - 550



камера згорання вулканичного типу

с подачою палива через решітку
варіант: рухома решітка



Gilles HPKI – R 180 – 2,500



Камера згоряння з решіткою з 

поступальним рухом

Обшивка вогнетривкою цеглою



Специфікація стандартних котлів

• Макс. вологість палива 40%

• Макс. робочий тиск 3 бар

• Макс. температура котла 95 ° C

• Застосування: опалення приватних та офісних примищень

Специфікація котлів промислового призначення

• Макс. вологість палива 60%

• Макс. робочий тиск 6 бар

• Макс. температура котла 110 ° C

• більша тривалість роботи

• Застосування: в промислових цілях, опалення цехів, 

виробництва тепла для промислових цілей...  



Сучасні технології управління



Системи подачі палива



Система транспортування 

пелет із застосуванням шнеків

макс. довжина 10m / шнек



Шарнирний збирач палива

180 – 995 кВт макс. 6m діаметр



Система транспортування палива 

за допомогою штовхача

Макс. довжина палива 12,0 м



Заполнення камери для 

зберігання палива







Електростатичний фільтр

Вихідні дані [kW] 0 100 200 300 400 500 600

Чистка automatic

• OekoTube

manual

• OekoRona

• OekoRona M

Up to 3MW



HPKI-R 360 (пелети) з фільтром



• Трубний сепаратор

• Модульна конструкція

• Механічне очищення

• Інтегрований байпас

• Автоматичне виделення золи

• Ступінь очистки 80 - 95%

• Матеріал: 1.4301/ 1.4401

• Ізоляція 50mm /100mm

• Пульт дистанційного керування 

додатково

Сепаратор до 3 МВт



Electricity by ORC 10 – 180kWe

Виробництво електроенергії



ORC (Organic Rankine Cycle) - принцип роботи

Gilles ORC schematic

http://www.gilles.at/de/produkte/orc


Stonebury Farm

Buntingford

Woodchips heating

Gilles HPKI-R 999





Obertauern ski resort 

1742m above sea level

Wood pellet heating

Gilles HPKI-K 550





Nursery Ableidinger

Vienna

Wood chip heating

Gilles HPKI-R 550 and HPKI-R 999





Sabek Pohjanen

Sweden

HPKI-K 450 woodchip







• Високоякісна продукція потужністю від 12,5 до 2500 кВт, включаючи

системи для транспортування палива тощо.

• Цінова перевага при купівлі безпосередньо у виробника

• Пряма комунікація та тісні ділові зв'язки з виробником

• Інноваційна продукція

• Надійна, якісна конструкція

• Відданий колектив

• Відмінна підтримка адміністративних послуг

• Чітка дистриб'юторська структура

• Сертифікати якості товару

• Доступ до тренінгів у навчальному центрі виробника у Австрії

• Навчання на місці для організації збуту, монтажних робіт, введення в 

експлуатацію систем опалення та післяпродажного обслуговування

• Регулярне проведення конференцій / нарад для дистриб'юторів 

Пряма співпраця з Gilles надає наступні переваги:



• High quality product from 12.5 – 2,500 kW including transport systems etc.

• Tailor made solutions

• Direct communication and close business relationship with the manufacturer

• Innovative products

• Robust, high quality construction

• Dedicated team

• Excellent support in administrative services

• Clear distribution structure

• Quality sales documents

• Access to training at manufacturers training centre in Austria

• On-site training for sales activities, assembly works, commissioning of 

heating systems and after sales work

• Regular trader conferences / meetings

Working with Gilles direct offers these benefits:




